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)VFC( برنامه واکسن کودکان
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برای پرداخت 
هزینه واکسن 

فرزندتان، کمک 
بگیرید!

برای پرداخت هزینه واکسن فرزندم چه کمکی به من ارائه میشود؟
 از 1994، والدین فرزندان خود را تحت پوشش برنامه »واکسن کودکان« )VFC( قرار دادهاند. 
 این برنامه برای ارائه واکسن رایگان به کودکانی که والدینشان توانایی پرداخت هزینه واکسن 

را ندارند، در نظر گرفته شده است.

آیا فرزند من واجدشرایط برنامه VFC است؟

 فرزند شما در صورتی واجدشرایط آن است که کمتر از 19 سال داشته باشد و دارای یکی از شرایط زیر 
نیز باشد:
	  Medicaid واجدشرایط

فاقد پوشش بیمه  	

سرخپوست آمریکا یا بومی آالسکا 	

 فاقد پوشش کامل بیمه )کودکان فاقد پوشش کامل فقط از طریق مراکز درمانی دارای  	
مجوز فدرال و مراکز درمانی روستایی تحت پوشش واکسنهای VFC قرار میگیرند.(

منظور از »فاقد پوشش کامل بیمه« چیست؟

 »فاقد پوشش کامل بیمه« به فردی اطالق میشود که پوشش بیمه سالمت دارد ولی 
این پوشش شامل واکسن نمیشود، زیرا:

هیچ واکسنی را پوشش نمیدهد. 	

برخی واکسنها را پوشش نمیدهد. 	

 واکسن را پوشش میدهد ولی برای واکسن محدودیت ثابت یا سقف پوشش دالری تعیین  	
کرده است. پس از حاصل شدن این مبلغ ثابت دالری، کودک شما تحت پوشش خواهد بود.

برای واکسینه کردن کودکم، به کجا مراجعه کنم؟

 از پزشکتان بپرسید که آیا ارائهدهنده برنامه VFC محسوب میشود یا خیر. در سطح کشور، 
بیش از 40,000 پزشک در برنامه VFC ثبتنام کردهاند. 

مرکز ملی معافیتی و امراض تنفسی
بخش خدمات معافیتی

National Center for Immunization and Respiratory Diseases
Immunization Services Division
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چه مبلغی باید بپردازم؟5

همه واکسنهای واجدشرایط در برنامه VFC رایگان هستند. بااینکه دریافت رایگان واکسن 
هزینههای شما را کاهش چشمگیری میدهد، استفاده از برنامه VFC ممکن است هزینههای 

دیگری به شما تحمیل کند:
پزشک ممکن است هزینهای بابت تزریق واکسن از شما مطالبه کند. البته، اگر  	

خانواده توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، کودک واجدشرایط را نمیتوان از 
واکسن VFC محروم کرد. 

مراجعه به مطب ممکن است به شما هزینه تحمیل کند. 	

خدمات غیر واکسن، مانند معاینه چشم یا آزمایش خون، ممکن است هزینهبر باشد. 	

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامه VFC، میتوانید به صفحه 
 VFC در CDC به نشانی 

 www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html
مراجعه کنید یا با CDC-INFO (232-4636)-800-1 تماس بگیرید 

و اطالعات برنامه VFC را درخواست نمایید.

www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/index.html

